
Minuta de Declaração de Adesão – Pessoas Singulares para Contratos de Crédito 

Habitação e Outro Crédito Hipotecário. 

 

Nome: Eu,  

Titular da Conta D.O. n.º:  

NIF: 

Identificação do(s) Número(s) de Empréstimo(s) de Contrato de Crédito Habitação e Outro 

Crédito Hipotecário a particulares. Consultar o nº de contrato(s) no seu Extrato Integrado): 

Nº  Nº 

Nº  Nº 

Nº  Nº 

 
Declara que pretende aderir às Medidas de Apoio previstas no Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 
de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2020 de 31 de Dezembro, relativamente aos 
contratos acima assinalados através de uma das seguintes soluções: 
 
 

 
 
 

Solução escolhida pelo Cliente. 

1. Suspensão das Prestações, pelo prazo máximo de 9 meses, com 
consequente prorrogação do prazo do empréstimo pelo mesmo 
período. 
Nesta solução o Cliente adia o pagamento das prestações, 
vertente capital e juros. Os juros vencidos não pagos são 
capitalizados, ou seja, são acrescidos ao capital em dívida. 
 
 

 

2. Suspensão de reembolsos de capital, pelo prazo máximo de 9 
meses, com consequente prorrogação do prazo do empréstimo 
pelo mesmo período. 
Nesta solução, o Cliente continua a pagar a parcela de juros da 
prestação, mas adia a componente de capital. 
 
 

 

3. Carência parcial de Capital de _____% (preencher de 1% a 99%) 
pelo prazo máximo de 9 meses, com consequente prorrogação do 
prazo no mesmo período. 
Nesta solução, o Cliente continua a pagar a parcela de juros e parte 
da parcela de capital da prestação, mas adia a restante parcela de 
capital, ou seja, a dívida reduz-se. 

 

 

Mais declara que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março,  está ou faz parte 
de um agregado familiar em que, pelo menos, um dos seus membros está, numa das seguintes 
situações (escolher pelo menos 1): 

 

 

 

 



Motivo do pedido de Moratória Marcar o Motivo 

Em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I. P.  

 

Colocado em redução do período normal de trabalho em virtude de crise 
empresarial.  

 

Colocado em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise 
empresarial.  

 

Em situação de isolamento profilático conforme estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 10 -A/2020. 

 

Em situação de doença conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 10 -
A/2020. 

 

A prestar assistência a filhos conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 
10 -A/2020. 

 

A prestar assistência a netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 
10 -A/2020. 

 

Trabalhador elegível para o apoio extraordinário à redução da 
atividade económica de trabalhador independente, nos termos do 
artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 2-A/2020.   

 

Trabalhador de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido 
objeto de encerramento determinado durante o período de estado de 
emergência, nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2 -A/2020, de 20 
de março  

 

Quebra temporária de rendimentos de, pelo menos, 20 % do 
rendimento global do respetivo agregado familiar em consequência da 
pandemia da doença COVID -19. 

 

 
Anexar: documento comprovativo da regularidade da respetiva situação tributária e documento 
comprovativo da regularização da situação contributiva, quando aplicável, ou 

a)  Tenham uma situação irregular cuja dívida seja um montante inferior a 5.000 euros; ou 
b) Tenham em curso processo negocial de regularização do incumprimento. 

 
Informação adicional: 

• O prazo de adesão a estas Medidas de Apoio termina no dia 31 de março de 2021. 

• Estão excluídas da aplicação da presente moratória operações de crédito cujos os 
titulares estejam, a 1 de janeiro de 2021, em mora ou incumprimento de prestações 
pecuniárias há mais de 90 dias do crédito em causa junto NOVO BANCO, em situação de 
insolvência, ou suspensão ou cessação de pagamentos, ou tenham, naquela data, ação 
executiva junto do NOVO BANCO. 

• São elegíveis operações de crédito que tenham sido contratadas até 26 de março de 
2020. 

 

 

Data: 

 

[Assinatura do(s) mutuário(s) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


